Referat – SKIFESTIVALEN 12. MARS 2014
Årets skifestival ble avviklet i tradisjonelle former tirsdag 11. mars 2013, i et lenge
etterlengtet klarvær med sol, i Sørkedalens IF flotte nyoppkjørte løypeanlegg og i
Bergendahlstua.
20 aktive medløpere stilte til start. Løypesjef Edgar tok bilder av løypa søndag. Sålen var
der, men ikke fullt så mye sne. Sørkedalen IF tok tak, og fylte på sne og kjørte opp løypa
som ble helt topp for vår konkurranse. Noen glatte og noen trå ski skapte spenning i
sporet.
Skirennene ble gjennomført i løsluppen regi under rennleder Per Christians’ avslappende
hånd. Med tradisjonell inntak av dop på suppestasjonen, samt pølse og lompe som en flott
overraskelse fra Kokk Ragnar, entusiastisk administrert av rennlege, Hans Borti.
Løypesjef Edgar hadde satt opp bånd for å begrense medløperenes’ iver etter å gå på ville
veier.
Hopprennet - ble deretter gjennomført i regi av hoppsjef Morten, assistert av løypesjef
Edgar, som hadde fått frie tøyler av rennleder Per Chr. Hoppbakken hadde en klassisk
profil; med 10 cm høyt hopp, uten oppdrift, og ingen muligheter til å ta seg inn. De tre
dommere, Erik K, Per Christian og Hans Borti med profesjonell hjelp av Presidenten
utstyrt med sitt fotoapparat, noterte flittig i sine dommerjournaler. Skålemester Per
mimret om tidligere tiders hopprenn i Husebybakken, hvor hopperne tok av sine luer i
siste hopp, og hilste Hans Majestet. Alle hoppmedløpere måtte deretter til pers med nok
et hopp og en flott svung på luen/capsen til vår President. Bedre kunne det ikke gjøres.
Dette vil i fremtiden være en del av vår hoppkonkurranse; av med luen i svevet og hilsen
til den enhver tid sittende eller stående President. Tjenester fra foreningens rennlege var
ikke påkrevet, til tross for gjennomskjæring på hoppet.
Etter rennet ble kunnskapsprøvens spørsmål delt ut, av en for medløperne høy
vanskelighetsgrad, til tross for ja/nei spørsmål, i regi av rennlederen.
Presidenten ønsket velkommen til bords med noen få, og forbausende meningsfylte ord.
I år skulle en gammel tradisjon prøves, nemlig Seksa. Den ble behørig presentert av vår
alltid tilstedeværende Kokk. Vi fikk vann i munnen og gikk med entusiasme og glød løs
på koldtbordet. Ved hver påfyll av mat ble det sirkulasjon og sosialisering mellom
medløperne. Hans Borti fortalte Den gode og muntre historie. Dag takket humørfylt for
maten.
Rennleder beregnet, sammenstilte, og harmoniserte resultatene fra Skifestivalen.
Gullpokalen og gullmedalje (utholdenhet, spenst) gikk til årets klubbmester Edgar, med
sølvmedalje til Svein N, og bronse til Torstein.
Gullmedalje og Stavens pokal for store kunnskaper gikk i år til Robert. Svein O. fikk
sølvmedalje, og Nils Petter fikk bronse, etter utslagsmetoden.
Enerholts Racing-pokal til årets medløper ble tildelt Per Christian. Flott og iherdig
innsats gjennom mange år !!! Vel fortjent !!
Jubilantene; Ernst glimret ved sitt fravær, etter å ha fylt 80 år 2.mars. Buketten ble derfor
overrakt Per Christian, på forskudd, med 80 års fødselsdag 22.mai 2014 .

